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  شناسی سروشنقد مبانی وحی
پناهعبدالحسین    03/07/1399 تاریخ تأیید:  05/05/1398 تاریخ دریافت:   *خسرو

 **محمد قمی   --------------------------------------------  

    چکیده

 اریخ اسالمدر ت ، هموارهچیستی حقیقت وحی و تبیین چگونگی دریافت آن توسط نبی

مورد مداقه و مناقشــه بوده و هســت. در زمان حاضــر بعضــی افراد از جمله عبدالکریم 

ــروش که تحت  ــترده نظریات هرمنوتیکی و زبانیثأتس ــتقیم و گس ــناخر مس تی برخی ش

ــمندا  با ایجادســو و  تردید در ماهیت زبانی وحی از یکاســت، با ایجاد  ن غربیاندیش

ـــکیک در منبع وحی ـــوی دیگر، میان نظرگاه کنندهتش ی متقدمان و متأخران تفاوت از س

ـــوی علمای نقدهای در  اند. با آغاز این جریانبـه وجود آورده جـدی خور توجهی از س

اما به  ؛ســـروش وارد شـــد ختیشـــناهای وحیحوزوی و دانشـــگاهی به روبنای دیدگاه

ها کمتر پرداخته شـده است. در این مقاله زیربنا و مبانی خاسـتگاه و زیربنای آن دیدگاه

 و یکیهرمنوت ،شناختیمعرفت ،شـناختیدین وی را که مبانی ختیشـناهای وحیدیدگاه

روش س هاییم. عمده اشکاالتی که به دیدگاهکناستخراج و نقد می ،است شناختیزبان

ی؛ شناسدر تبیین نظریه؛ ضعف در روش گویی و ابهاماجمالاز این قرارند:  ،وارد اسـت

 و لدلیدیگر؛ ادعاهای بی قرَ قیاس غلط اســالم با ادیان و فِ مباحث مختلف؛  خلط میان

 گرایی معرفتی.نسبی

، هرمنوتیک، ختیشــنای، معرفتســشــناشــناســی، دینســروش، وحیواژگان کلیدي: 

  ی.شناختزبان

                                                      
 khosropanahdezfuli@gmail.com. (نویسنده مسئول) استاد گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی *

 دانش آموخته دکتری حکمت متعالیه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. **

mohammad.qomi7@gmail.com  
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  مقدمه

و  »لطف و حکمت«مرکز است که پیامبران الهی دریافت وحی نبوی یکی از صـفات برجسـتۀ 

شـناسی، در شـود و در مبحث نبوتمی تلقی هاهدایت انسـان ۀخداوند در زمین» فضـل و کرامت«

  ،علم و حکمت لدنیکنار صــفاتی مانند عصــمت، 
ُ

گیرد. مورد بحث قرار می اعجاز و ســن خلقح

در این زمینه، عارفان و فیلسـوفان و در بسـیاری  ناهای کالمی و سـخنان معصـومبحثعالوه بر 

انکار ماهیت زبانی وحی و نفی نقش منبع و اند. موارد حتی منکران وحی نیز بـه این بحـث پرداخته

ای است که پیش از این، برخی اندیشمندان غربی دربارۀ ، دو مسـئلهالهی آن در محتوای زبانی أمبد

یز ن عبدالکریم سروشو سپس برخی روشنفکران اسالمی از جمله  اندکردهآسمانی خود مطرح کتب 

ــبت داده و باعث  ــائل را به قرآن نس ــدهوگوگفتآن مس ــت های چندی در این ارتباط ش اند. پیداس

اما گاهی افرادی چون  ؛موجب پویایی و بسط معرفت دینی خواهد شدهای علمی و پژوهشی بحث

که تفقه و اجتهاد  در سدهای محکمیکنند تا ی همچون دو مسئلۀ فوق را مطرح میهایبحث سروش

 های فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح در دنیای امروز برپا کردهدر اسالم در برابر جریان

بینی دینی با انسان و جهان در دوران معاصر را به زعم خود چالش جهانرخنه ایجاد کنند تا  ،اسـت

 بعد از ارائۀ چند نظریه، وحی را عبدالکریم سروشکردن صـورت مسـئله مرتفع سـازند. و پاکبه نح

  است. به شمار آورده »یای رسوالنهؤروایت پیامبر از ر«

سـاکت ننشسته و از جهات گوناگون آن را  سـروشهای عالمان حوزه و دانشـگاه در برابر دیدگاه

ا تکیه بر ب سروشنقد مبناهایی است که  ،توجه قرار گرفتهاند. یکی از جهاتی که کمتر مورد دهکرنقد 

 در آثار خود به صـورت صریح به مبانی مورد سـروشده اسـت. البته کرهای خود را ارائه آنها دیدگاه

کند آنها را از نظر های گوناگون تالش میپردازیکنـد، بلکـه بـا عبارتاســتفـادۀ خود اشــاره نمی

  نوعی اقناع نسبت به دیدگاهش را در مخاطب ایجاد کند. مخاطب بپوشاند و به هر صورت،

  شناسی. دال مرکزی سروش در وحی۱

ـــروشنظر  دال مرکزی مد ها و مصــاحبه ها،نوشــتههمجموع شــناســی و بلکه دردر وحی س

از  . هدف اوتر، جدایی روحانیت از حکومت دینی استم و به تعبیر دقیقسـسـکوالری شهایبحث
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ــت.های دیگر، طرح دال ــتیابی به این امر اس ــتفاده از آنها در جهت دس یک  اس ــط تئور قبض و بس

یعت های وی دربارۀ امامت، ذاتی و عرضی در ، نظریهبسـط تجربۀ نبوی، تر از ایدئولوژیفربه، شـر

ند هایی هست، همگی دالدینی و رؤیاانگاری وحی ییگراکثرت ،هایی مانند دین حداقلیدین و بحث

از  هابلکه همۀ این دال ،دهند. البته اصل این مباحث جدید نیسترا شـکل میکه منظومۀ فکری او 

ا کند. خالصه اینکه بها را بومی و بر اسالم تطبیق این بحثاسـت  تالش کرده اما او ؛دیگران اسـت

 ۀهای وی درنهایت به نوعی سکوالریسم در جامعاندیشه«آید که دقت در آثار او چنین به دسـت می

کید میواهد شد که در آن هردینی ختم خ شود، ولی در حوزۀ سیاست چند بر معنویت و دینداری تأ

  ).٥٦، ص١٣٩٥روز، (انجم» رودو مدیریت اجتماعی از دین انتظاری نمی

ــروش ــد هنگامی که س ــالم مواجه  به نقد والیت فقیه پرداخت، متوجه ش با احکام اجتماعی اس

ذیرفتن حکومت اســالمی نخواهد داشــت، زیرا قوام هر ای جز پرا بپذیرد، چاره آنهاو اگر  اســت

ه ب ین شخصترالشرایط، عالمفقیه جامعو روشـن اسـت که  حکومتی به احکام اجتماعی آن اسـت

بر مبنای  ابتدا سـروش تا این مسئولیت را به عهده گیرد. و بهترین گزینه است احکام اجتماعی اسالم

، احکام آن بر اســاس بحث نســبیت معرفت دینی را مطرح کرد که ،قبض و بســط تئوریک شــریعت

 آمد کهخورد و چنین به دســت میقرائت رسـمی از دین لطمه می اام ؛شــدالم رد نمیاجتماعی اسـ

 های مختلفقرائت اگرد که کر مشاهدهدر این مرحله  سروش. های مختلفی از دین وجود داردقرائت

ــت ای ،از دین را بپذیرد ــالم را دارای احکام اجتماعی مین قرائت را نیز بپذیرد که ناچار اس و  اندداس

دینی را  مسدر اینجا بحث پلورالی سروشها در ایران قرار گرفته اسـت. مورد پذیرش بیشـتر مسـلمان

 همۀ ادیان
ً
ــ  مطرح کرد و معتقد شد اساسا ــ  ها به سعادتچه در حقانیت و چه در وصول انسانـ با ـ

 ؛را به خواستۀ خود برساند سروشتوانست . این نظریه نمی)۱۳۷۸سـروش،  .ک:ر( یکدیگر برابرند

 در جامعۀ ایران اعتقاد بیشــتر مردم را 
ً
چراکه حتی با پذیرش برابری همۀ ادیان با یکدیگر، آنچه فعال

کم پا را فراتر وی کمرو  این از؛ داردنظر  مد ســروشخالف آن چیزی اســت که  بر ،دهدتشــکیل می

ابتدا مباحث بسط تجربۀ نبوی، ذاتی و  او یعنی ؛های خود را بر اصل دین وارد کردخدشه گذاشت و

عرضی در دین و دین حداقلی را مطرح کرد و سپس به نقد نظریۀ امامت پرداخت و اکنون هم مسئلۀ 

  وحی را هدف قرار داده است.

با انتشار کتاب  ۱۳۷۷دهۀ اخیر چند ادعا دربارۀ وحی داشته است که از سال  سهدر  سـروش
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ب متأثر از ویژگی  و برساختۀ پیامبر و وحی را تجربۀ نبوی دانست که آغاز شد نبوی ۀبسـط تجر

 ۀدر میان ).٢٨ـ  ٣، ص١٣٨٥(سروش،  و محیط زندگی اوست پیامبر ختیشناشخصیت روان

ــال  ــت محمدقرآن کالم «که  دپیدا کرمایل تعا به این اد ۱۳۸۶راه در س و  )١٣٨٦(همو، » اس

بد و معتقد اســتمییاانگاری وحی ؤر ر طبلب کنونا  ســپسدیده و  را هاییخواب پیامبر کو

ها نیاز به ده است. این خوابدرآمقرآن به شکل ن بیانات، آهایش را بیان کرده که مجموع خواب

ا باید قرآن ر ، بلکهترجمه و تفســیر قرآن کار درســتی نیســت یعنی؛ رر دارد نه مترجم و مفســّ معبّ 

  .)۱۳۹۲(همو،  تعبیر کرد

ـــروشمـا از مباحثی که   ،شــناختیمعرفت ،شــناختیدینکنون مطرح کرده، چهار مبناِی  تا س

دهیم  ایم تا نشانرا از میان آثار وی استخراج کرده و به نقد آنها پرداخته شـناختیزبان و هرمنوتیکی

  بست ویران است.از پای» رؤیاانگاری وحی«نۀ خا

  سروش شناختیمبنای دین. ۲

. ذاتی ۲. تجربۀ دینی؛ ۱: توان به دست آوردوی میاز چهار دیدگاه  را سروش شناختیمبنای دین

  های مختلف از دین.. قرائت۴. دین حداقلی؛ ۳و عرضی دین؛ 

  دیدگاه تجربۀ دینی. ۲ـ  ۱

 .مقوم پیامبری استوحی  الف): وجود داردچهار نکته  سـروشدربارۀ مفهوم پیامبری از دیدگاه 

ــت ب) ــریک ب) .وحی همان تجربۀ دینی اس فاوت ت ج) .ندادیگران نیز در تجربۀ دینی با پیامبر ش

تجربـۀ دینی پیـامبر با دیگر ارباب تجربه در احســاس مأموریتی اســت که پیامبر از تجربۀ خود به 

راوی رؤیاهای  :محمد«های و نیز مقاله بسط تجربۀ نبویاین مطالب را در  سروشآورد. ست مید

ی. برون ب)درونی؛  الف): داندمیدو نوع را بیان کرده است. او تجربه » طوطی و زنبور«و » رسوالنه

ـــ  پیامبریاز آنجا که پیامبر در تجربۀ درونی خود ســیر ذومراتب و تشــکیکی دارد؛ یعنی  ه معنای بـ

 همان تر کرد؛ یعنیتر و غنیتوان این تجربه را افزونیک تجربه است، میـ  شدن به عالم معنانزدیک

ــوند، پیامبر نیز پیامبرتر میتر میگونه که شــاعر و عارف، شــاعرتر و عارف ا به در اینج ویشــود. ش
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  تمسک کرده است. *سورۀ طه ۱۱۴آیۀ  آیاتی مانند

در جامعه موجب بســط و  معتقد اســت حضــور پیامبر رونی پیامبردربارۀ تجربۀ بی ســروش

شـدن این آیین شد. اسالم یک حرکت تاریخی و بسِط یک ربهی آیین او و همچنین موجب بشـریف

ــ  چراکه بسیاری از حوادث عصر پیامبر ؛الحصول پیامبرانه استتجربۀ تدریجی از جمله اعمال ـ

ـــ  با همســر زید یهودیان، جنگ بدر و ازدواج پیامبر در قرآن منعکس شــده اســت؛ بنابراین اگر ـ

ا بس توانسـت بیش از این باشـد که هست. چهشـد، قرآن میاز عمر بیشـتری برخوردار می پیامبر

حوادثی کـه در زمان پیامبر خدا پیش نیامد و ایشــان هم جوابی ندادند و حوادثی هم پیش آمد و به 

  اسـالم تحمیل شـد؛ یعنی
ً
دین سیاسی نبود و اگر اسالم شـد، م درگیر سـیاسـت نمیاگر اسـال مثال

رفت، پیش از بعثت از دنیا می عمر کمتری داشت، حجم قرآن هم کمتر بود و اگر پیامبر پیامبر

 گیرندت میئنشــ ســت که از تجربۀ بیرونی پیامبرآمد. این موارد تأثیراتی اقرآنی هم به وجود نمی

  .)۸۲ـ  ۲۹، ص۱۳۸۵، همو :ک.(ر

  دیدگاه تجربۀ دینینقد 

 
ً
ــت که از الهیات لیبرال با نقد کتاب مقدس  یاصــطالح» تجربۀ دینی«اصــطالح اوال غربی اس

ا مؤسسان این نظریه رویکرد یکسانی ام .محورانه داردمسـیحیت پدید آمده اسـت و خاستگاه انسان

ر کتاب تکلم آلمانی دفیلسوف و م شالیرماخر در تبیین و تفسـیر این اصـطالح ندارند. کسانی مانند

ــیحی مطلق و یکپارچه به مبدأ یا  یتجربۀ دینی را احســاس اتکا )Christian Faith( ایمـان مس

رودلف مانند . بعضــی (Schleiermacher, 1893, p.43) اندقدرتی متمایز از جهان معرفی کرده

تو
ُ
اند. دهنشقایل آن  تجربۀ دینی را از سـنخ احسـاس دانسـته و هیچ بار معرفتی و شـناختاری برای ا

 نی همانیعاند؛ دانســته را مانند تجربۀ حســی تجربۀ دینیســاختار  ویلیام آلســتونعدۀ دیگری مانند 

ســه جزء هســت، در تجربۀ دینی نیز  و یک پدیدار یک مدَرک ،یک مدرِک ،گونـه که در هر ادراکی

 ۳ .آیدمی ه به تجربه درخداوند ک .۲ .گذراندشــخصــی که تجربۀ دینی را از ســر می .۱وجود دارد: 

، ۱۳۷۶پترسون و دیگران،  /۱۴ـ  ۱۰، ص۱۳۷۸آلستون،  :ک.گر (رظهور و تجلی خداوند بر تجربه

در  استیس والتری را دیگرممکن اسـت صـادق یا کاذب باشـد. تفسیر  نیزتجربه  رو این از ؛)۴۴ص

                                                      
*  

ُ
ًما لق

ْ
 .َربِّ ِزْدِنی ِعل
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ــفه عرفان وکتاب  اصــالت طبیعت را در دارد که نظریۀ ) Mysticism and philosophy( فلس

 پرادفوتاما تفســیر دیگری از  ؛)۱۹–۱۱، ص۱۳۵۸اســتیس،  :ک.(ر تجربۀ دینی مطرح کرده اســت

ــتوجود دارد که ادعای تفکیک ــیر اس ــت ما تجربۀ دینی  .ناپذیری میان تجربه و تفس وی معتقد اس

، ۱۳۷۷، ودفوتپرا .ک:(ر ای تفسیرشده استای درواقع تجربهتفسیرناشده نداریم، بلکه هر تجربه

 تجربۀ دینی خالصی وجود ندارد.)۱۲۵ص
ً
  ؛ بنابراین اصال

ا رکدام تفسیر از تجربۀ دینی  ندکمیاما مشخص ن ؛داندوحی را از سنخ تجربۀ دینی می سـروش

آید که وحی از ســنخ می کند و از آن چنین برگاهی وحی را با شــعر مقایســه می او. نظر دارد مد

ــت. او در جایی  ــاس اس ــــ  دیگر از نقش تاریخ زندگی پیامبراحس  مانند پدر و مادر، کودکی وـ

 رســد. به نظر می پرادفوتگوید که از آن، پذیرفتن دیدگاه ســخن میـــ  اشاحواالت روحی
ً
معموال

گفتن شخص نشانۀ ضعف سخن وی و همچنین دستاویزی برای فرار از انتقاد مجمل و مبهم سـخن

  منتقدان است.

 
ً
م و دانیاز معانی ذکرشــده برای تجربۀ دینی، وحی را تجربۀ دینی نمی یـک چمـا طبق هیثـانیـا

 رسشپ معتقدیم میان مقولۀ وحی و تجربۀ دینی خلطی صـورت گرفته اسـت. تنها راه شناخت وحی

ــاحبان وحی ــت از ص ــناخت وحیگاهی  در همان بحث تجربۀ نبوی ســـروش. اس  را بهترین راه ش

ما  .کشدکند و گاهی پای شعر و شعرا را به میان میمعرفی می کشـف و شهود انبردن از صـاحببهره

ــعرا هیچاز آنجا که معتقدیم  ــعر ش ــهود عرفا و ش ــف و ش ــتند، از آنها  کش ــطح وحی نیس یک در س

  توان در جهت تبیین وحی بهره برد.نمی

ــی مجموعه آیات ــوری،  ۵۲و  ۵۱ مانندــــ  ی از قرآنبررس عمران،  آل ۱۰۸و  ۴۴بقره،  ۲۵۲ش

ــ  ۴۴و  تقیام ۱۶هود،  ۴۹یوسف،  ۱۰۲ و ۲ جاثیه، ۶ ـ  نساء ۱۰۵مزمل و  ۵، حجر ۹ ،هحاق ۴۶ـ

 *. وحی امری الهی اســت؛۱دهد که وحیی که در قرآن آمده اســت، چند ویژگی دارد: نشــان می

. الفاظ و تالوت آیات قرآن نیز از ناحیۀ خداوند ۳حق تغییر و تبـدیـل وحی را نـدارد؛  پیـامبر  .۲

 . خطا۶ وحی متناسب با مخاطبان است؛ .۵وحی ناشی از علم و حکمت و الهی است؛  .۴؛ است

. ۸؛ کندآن را حفظ می ظـاهر و باطن خـداونـد .۷؛ در وحی راه نـدارد و مصــون از لغزش اســت

                                                      
 به خود نسبت می» نّزلنا«و » انزلنا«خداوند با تعبیراتی مانند  *

ً
 دهد.وحی را صراحتا
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بعد از  .تنهـا حق نـدارد متأثر از فرهنگ جاهلیت شــود، بلکه باید با آن مخالفت کند نـه پیـامبر

ز وحی، ا سروشتفسیرهای آید که چنین به دست میاند، یاتی که وحی را بیان کردهگذاشتن آکنارهم

 تفســیر به رأی اســت
ً
ــنخ مه بر اســاس تفاســیر مختلف توان وحی را با تجربۀ دینیمیو ن عمدتا س

ذیر های او بر آن تأثیر دارد و خطاپفرضگر است و پیشیدۀ تجربهیتجربۀ دینی امری زازیرا  ؛دانست

براهین عقلی مبنی بر ضـرورت بعثت انبیا و براهین عقلی مبنی بر نیاز بشر به  عالوه بر اینکه اسـت.

  کند که وحی تجربۀ دینی باشد.دین این ادعا را نفی می

 
ً
ـــروش ثـالثا که عرفا احســاس مأموریت  داندمیاین  را در تنها تفاوت وحی با تجربۀ عرفانی س

احســاس مأموریت  نیزبسـیاری از عرفا  که حالی در ؛ردمأموریت دااحسـاس  پیامبر و کنندنمی

سازند و مریدانی را می های صوفیهفرقه و بر همین اسـاس است که کنند که مردم را هدایت کنندمی

این دسته از  کند کهمشـخص نمی سـروش. پردازندمی کنند و به ارشـاد و توصـیهدور خود جمع می

حقیقت وحی با حقیقت کشــف و شــهود فرق دارد.  دیگر ســوی . ازعرفا با انبیا چه تفاوتی دارند

، عرفا عرفانیـــ  های پنهانی این عالم است. به تعبیر ادبیات فلسفیکشـف و شـهود عرفا دیدن الیه

 اســرار بیشــتری از آن عالم را کشــف کنندمی
ً
اما  ،توانند از عالم ُملک به عالم ملکوت بروند و نهایتا

ــوندتوانند به فراتر از نمی ه عالم کتوانند از عالم جبروت پیامبران می که حالی در ؛این عالم نائل ش

 در تجربۀ عرفانی عرفا احتمالنکتۀ بعد اینکه روند و به عالم الهوت برســند. فراتر  ،مالئکه اســت

. ۱هایی دارد: خطا وجود دارد. بر این اســاس عرفا معتقدند تشــخیص کشــف صــحیح از ســقیم راه

 .)۹۲–۷۹، ص۱۳۹۶خســروپناه،  :ک.. عقل (ر۳. اســتاد طریقت؛ ۲؛ ن و ســنتمطابقت با قرآ

حی در و بدین معناســت که ،دانندنامۀ تجربۀ عرفانی خود میعرفا قرآن را ســنجش اینکه بنـابراین

  احتمال خطا وجود ندارد که نیاز به معیار داشته باشد.

  دیدگاه ذاتی و عرضی دین. ۲ـ  ۲

دیدگاه ذاتی و عرضی دین است که گاهی از آن به  سروششناختی ی دیننادومین دیدگاه از مب

ز قرآن، ا یمندکند که تلقی بشر و تاریختصریح می سـروش شود.تعبیر می» گوهر و صدف دین«

ای هبعضی از جنبه به نظر وی کند.ذاتی و عرضی قرآن را میسر میهای نهادن در میان جنبهتفاوت
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ــکل گرفته دین به طور تاریخی و فرهنگی ــوعیت ندارند؛ ش ین ا برای نمونهاند و امروز دیگر موض

ــدهامر دربارۀ مجازات ــت؛ یعنی اگر پیامبر ،اندهای بدنی که در قرآن مقرر ش ــادق اس در  ص

 این مجازاتمحیط فرهنگی دیگری زندگی می
ً
ۀ بود. وظیفها بخشــی از پیام او نمیکرد، احتماال

(ر.ک: سروش،  م گوهری قرآن را با گذشـت زمان ترجمه کنندمسـلمانان امروز این اسـت که پیا

  ).۵۵–۵۴، ص۱۳۸۵

 ی معنویمثنوای با کتاب برای آنکه اّدعای عرضیت و ذاتیت اسالم را اثبات کند، مقایسه سروش

های تشــخیص یکی از راه که افزایدمیچنین  ســروش .)۴۹–۳۷همان، ص :ک.(ر انجام داده اســت

 اذاتی از عرضـی دین، 
ً
م است؛ مثال

ّ
آیا اگر «ه کگر پاسخ این پرسش استفاده از شرطیات کاذبة المقد

بحث آن  شـود موضوع موردمنفی باشـد، معلوم می »شـد؟ای نازل میافتاد، چنین آیهآن اتفاق نمی

های تشـخیص ذاتی از عرضی دین، استنباط علل و شرایع آیه، عرضـی دین اسـت. یکی دیگر از راه

 
ً
 سـارق معرفی کرده است هکاین ر حکمتاگ اسـت؛ مثال

ّ
 آن ،خدای سـبحان قطع ید را به عنوان حد

های دیگری نیز برای جلوگیری از راهاکنون ما از آنجا که ، دیگران بـه دزدی روی نیاورند بـاشــد کـه

سایر واژگانی که در قرآن به  سـروششـود این حکم عرضـی اسـت. معلوم می پیش رو داریم،دزدی 

ــتکار رفته و عم ــده اس  از گفتمان بازرگانی و کاروانی عرب آن روزگار گرفته ش
ً
ــراط ،دتا ، مانند ص

مسـائلی دربارۀ اقوام، جغرافیا، مناسـبات سیاسی و تاریخی، تمام  ،سـبیل، بیع، تجارت، قرض، ربا

ها، ورزیدنها، نفاقآوردنها، ایمانها، دشــمنیها، اعتراضها، رخدادها، جنگها، داســتانپرســش

فقط سه  سروشداند. را عرضیات دین می و احکام فقهی ذکر اشخاص ،ها، شکایاتها، طعنتهمت

 .(اعتقاد) . آدمی خدا نیســت بلکه بندۀ خداســت۱«از: اند عبـارتکـه  دانـدمیچیز را ذاتی دین 

ــعادت اخروی   .۲ ــتترین مهمهدف زندگی آدمی و ترین مهمس  .(اخالق) غایت اخالق دینی اس

» (فقه) در حیات دنیوی الزم است مقاصد شارعترین مهم مال و جان و نسل و عقل و ینحفظ د  .۳

معتقد اســت قرآن به واســطۀ ذاتیاتش قرآن اســت نه به واســطۀ  ویاز آنجا که  ).۸۰، صهمان(

گذاریم و فقط آن ســه ذاتی را نگه داریم، ما را بعرضــیاتش، پس اگر همۀ این موارد را از قرآن کنار 

  ت.کفایت اس
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  دیدگاه ذاتی و عرضی دیننقد 

 
ً
 لی کهدر حا ؛است بحث کرده ، به صورت مختصردر اینجا در تبیین مبادی تصوری سروشاوال

 توضیح دهد. وی دربارۀ واژه های موردپرداز باید واژهیک نظریه
ً
و  »ذاتی«های اسـتفادۀ خود را دقیقا

ای را قصد کرده است؛ چراکه مراد از معانیکند که از این الفاظ مشترک چه مشخص نمی» عرضی«

 به آنچه ذاتی باب نیزاشـاره داشته باشد و  ،تواند به آنچه در باب ایسـاغوجی آمده اسـتمی» ذاتی«

نیز ـــ  یعنی عرضی الزم و مفارقـــ  و اقسام آن» عرضی«برهان اسـت. وی دربارۀ مقصود خود از 

به عنوان عرضی دین مطرح کرد، عرضی الزم  سروشیک از مواردی که  سـکوت کرده است. اگر هر

  د.ند و جهانی باشند اصالت فراتاریخی پیدا کننتوانباشند، می

 
ً
نوی مثگرفتاری در تمثیل است و اینکه هر آنچه وی در  در این مبحث سروشمشکل جدی ثانیا

ذاتیات  کدر تفکی سروشیکی از معیارهای  خواهد بر قرآن کریم تطبیق کند.می ،یافته است معنوی

کـه تکّون تدریجی و تاریخی دین و متون دینی اســالم داللت بر  اســتاین  و عرضــیـات در دین

 ادثحو بعضی ازنسبت به  فقط زیرا شارع مقدس ؛عرضـیات اسـالم دارد. این نظر صـحیح نیست

مصلحت بر اســاس این امر از آن روسـت که خداوند حکیم اسـت و  و آیه نازل کرده زمان پیامبر

 به مردم تفهیم کند اراده
ً
ق به تا اسالم از این طری کرده تا ذاتیات دین یا عرضـیات الزم دین را تدریجا

  ت.نتیجه بوده اسیکبارۀ همۀ حقایق به مردم بی زیرا تفهیِم  ؛دیگران انتقال یابد

 
ً
ـــروشثـالثا  های فقهی و احکام را عرضــی و بحث س

ً
 دین تقوا را ذاتی هالبقر ۱۸۳ۀ طبق آیمثال

 اینکه آن را ســت نهمعرفی کرده ا مقدمۀ تقوا را گرفتنآن در این آیه روزهقر کـه حـالی دردانـد؛ می

ـــروشی آنچه کل طور . ما بهبداند عرضــی دانیم که نامد، مقدماتی میآنها را عرضــیات دین می س

 گربه عبارت دی ؛ها برای رسـیدن به هدایت و سـعادت واقعی خود نیازمند انجام آنها هسـتندانسـان

 بیان می ؛این مقدمات عرضـیات الزم هسـتند
ً
ست ها دکنند که اگر انسانزیرا نصوص دینی صریحا

 ها و تصـدیقات بردارند، هدایت نخواهند شـد و به سعادت دست نخواهند یافت. قرآناز این آموزه

اســت.  ای از شــرایع، احکام و عقایدو اســالم مجموعه )۱۹ :عمران آلداند (دین را فقط اســالم می

شود و حقیقت دینداری دین از نظر اسـالم فقط فقه نیسـت، بلکه فقه، اخالق و عقاید را شـامل می

  برخورداری و رعایت همۀ این موارد با همدیگر است.

 
ً
مانند اشعریت و ــــ  های اسـالمیتنها در اسـالم و فرقه دربارۀ وحی، نه سـروشدیدگاه رابعا
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انی با چاشنی پروتستـ  ر زاییدۀ نوعی تفکر التقاطی مسیحیخاستگاهی ندارد، بلکه بیشتـ  اعتزال

ه دهلویشاه ولیسو متأثر از  از یک سروشاست.  مولویاشعار 
ّ
ز و اـ  که صوفی هندی استــ  الل

شده و همین امر، او را با مشکالتی ـ  که یک شخصیت مسیحی استـ  سوی دیگر متأثر از هگل

ــت به نظروبه ــده اس ــک کند. از آنجا که کتاب رو کرده که ناچار ش ــدف دین تمس ریۀ گوهر و ص

آید که بخشی از آن گوهر و مقدس مسـیحیان، کتابی الهی و آسـمانی نیسـت، مشکلی پیش نمی

روا دانســت و چنین  قرآنتوان چنین امری را نســبت به اما نمی ؛بخش دیگِر آن صــدف باشــد

  نسبت داد. قرآنرویکردی را به 

 
ً
 ودِن بنیز داللتی بر عرضی شرطیات کاذبةالمقدم و خالف واقع سـروشخالف سخن  برخامسـا

بلکه به صدق تالزم  ،ندارد؛ زیرا صـدق قضـایای شـرطیه به صـدق مقدم و تالی نیســت آیات قرآن

 آیۀ 
ً
ــت؛ مثال َدتَايْو َكاَن فِ ل«اس ُ َلَفســــــَ ــرطیه )۲۲ :نبیاء(ا »ِهَما آِلَهٌة ِإالَّ ا�َّ های کاذبةالمقدم از جمله ش

ای یهاما قضیه، قض ؛گیرد، یعنی مقدِم آن باطل است و از نقیض تالی، نقیض مقدم را نتیجه میاست

ــت؛ بنابراین نمی ــت و خالف واقع نیس ــادق اس ــیهص ــتتوان گفت هر قض  ،ای که کاذبةالمقدم اس

  خالف واقع است.

 
ً
ــ  معتقد است اگر حوادث زمان پیامبر سروش سادسا ــ مانند حادثۀ جنگ بدر و احدـ اتفاق  ـ

 احکام دیگری بیان مینمی
ً
 زاچنین ادعایی دلیل محکمی ندارد؛  که حالی ؛ درشــدافتاد، احتماال

ــوی ــبحان دیگر  س ــاء«خدای س ــت» فّعال ما یش زند، حوادث را رقم می یعنی عالوه بر اینکه ؛اس

  تواند همین احکام را با وجود حوادث دیگری نازل کند.همچنین می

 
ً
تر شد، قرآن هم حجیماز عمر بیشـتری برخوردار می اگر پیامبر معتقد اسـت سـروش سـابعا

افزایش  داد و عمر مبارک پیامبراگر حتی چنین اتفاقی روی می به نظر ما کـه حـالی درشــد؛ می

گونه که  همان ؛شدمحسوب می و تبیین قرآن ایشان جزء احادیث نبوی دیگر هایفرمایش یافت،می

  .نداما مبّین قرآن هست ،دنروجزء قرآن به شمار نمی معصوم ماناام هایفرمایش

قادی ای جز افزایش شبهات اعتهایی دارای نتیجه»اگر«کلی باید گفت پرداختن به چنین  طور به

م چنین قضـایایی می
ّ

ه در شماری باشد کتک اتفاقات بیتواند عکس تکدر میان مردم نیسـت. مقد

 چندین برابر تعداد افرادی خواهد بود رخ داده ا طول حیات پیامبر
ً
ســت و تالی این قضــایا مطمئنا

توانند در تالی چنین یک از افراد احتماالت متعددی را می زیرا هر ؛ســازنـدکـه این قضــایـا را می
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  .هایی بیان کنند»اگر«

 
ً
 که یحال در ،داندبودن احکام فقهی میاسـتنباط علل شـرایع را نیز دلیل بر عرضی سـروشثامنا

ــت ــان اگرچه زیرا  ؛چنین امری صــحیح نیس را  ی احکام و شــرایعهاای از حکمتپارهتواند میانس

 احکام شرعی فراوانی سروششـود. نکتۀ قابل توجه این است که کشـف نمی ۀ آنهاعلت تامّ  ،دریابد

مانند احکام شارع دربارۀ طهارت، اکل، شرب و سبک  ،های علوم جدید مؤید آنهاستکه پیشـرفت

می که میان عرف و احکا کندرا به چشم مخاطبانش فرو می هاییفقط تعارض ،نادیده گرفتهـ  زندگی

ــ  فقهی  احکام قصاص، دیات و حدود استـ
ً
ــ  که عمدتا وجود دارد و چنین ادعا کرده که حکمت ـ

  جعل این احکام با نیاز امروز سازگار نیست.

 
ً
ــروشتاســعا ــش س ــت حوادث تاریخی و پرس ــیده و جواب  که از پیامبر هاییمدعی اس پرس

حوادث  کند.که ســروش معیاری برای ادعایش بیان نمی حالی ، درعرضــی دین هســتند ،اندشــنیده

فقط به ذکر آنچه  ، بلکه قرآنشـود که در قرآن ذکر شـده استبه مواردی محدود نمی زمان پیامبر

یخ بلکه آنچه از تار ،تاریخ نیست بسنده کرده است؛ زیرا قرآن کتاب ،ها نقش دارددر هدایت انسان

پیامبران و دیگران نقل کرده، مواردی بوده که در هدایتگری نقش داشته و احکام اعتقادی، اخالقی و 

ه . هر آیکندآرام تقویت و تکمیل میوســیله دینداری مردم را آرام بدین اســت و فقهی را بیـان کرده

ــت و های التزامی مطابق با داللت مداللت یا داللت ــان اس ــتای هدایت انس طابقی دارد که در راس

صحیح باشد،  سـروشعالوه بر اینکه قرآن آیات ناسـخ و منسـوخ دارد و اگر ادعای  .آموزندگی دارد

اند و ها مربوط به همین مقطع زمانیکرد که منســوخبایســت خداوند در جایی از قرآن بیان میمی

یا  ـــ که البته صحیح نیستـــ  صحیح نیست سروشانجام آنها در آینده الزم نیست. پس یا ادعای 

از عرضــیات دین فهمیده اســت، ناتوان بوده و نتوانســته اســت آنها را  ســروشخداوند از درک آنچه 

هـ  تشخیص و نشان دهد
ّ
  .العیاذ بالل

ــخن  ــوص دینی ما وجود دارد، در برابر س ــروشآنچه در نص   س
ً
ــت؛ مثال َحالُل «روایت طبق اس

ٍد َحاللٌ   همۀ )۵۸، ص۱، ج۱۴۰۷(کلینی،  »اَمةيوِم القي يِالأبداً اَمة َوَحراُمُه َحراٌم يوِم القي يِال أبداً  ُمَحمـّ

ع هر حکمی تحقق یابد، آن حکم وگاه موض دین و ثابت هستند؛ یعنی هر واحکام اولیه و ثانویه جز

بر پذیری فقه اســت که احکام خاص خود را دهندۀ انعطافامر نشــاننیز محقق خواهد شــد. این 

 روزه در سن تکلیف بر اشخاص مقتضـیات زمان و موضـوعات مختلف ارائه میاسـاس 
ً
دهد؛ مثال
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ف، گرفتار بیماری شــود، روزه بر او حرام خواهد بود. این دو  ؛شــودواجب می
ّ
اما اگر شــخص مکل

کم جای این دو ح نیزتا ابد ثابت هستند و امر دیگری ـ  استکه یکی اولی و دیگری ثانوی ــ  حکم

  .خواهد گرفترا ن

  »دین حداقلی«دیدگاه . ۲ـ  ۳

 ـ است. هرچند این نظریه» دین حداقلی«دیدگاه  سـروششـناختی سـومین دیدگاه از مبنای دین

شناسی وی به عنوان یکی از پیامدها و دستاورهای نظریۀ وحیـــ  همانند نظریه ذاتی و عرضـی دین

او  دیدگاه شــناختیتوان آن را به عنوان یکی از مبانی دینشــود، از یک جهت نیز میمحســوب می

به دو حیثیت مختلف اشاره دارند و هر دو حیثیت هم قابل پذیرش » دستاورد«و » مبنا«معرفی کرد. 

ث از حیتأثیر داشته و  سـروششـناسـی حیث در پیدایش نظریۀ وحی از یک» دین حداقلی«اسـت. 

  شناسی وی است.دیگر زاییدۀ دیدگاه وحی

  علوم تجربی و دین حداقلی .۲ـ  ۳ـ  ۱

بۀ نبویکه در کتاب ـ  مدعی است نظریۀ دین حداقلی سروش تفصیل آن را مطرح به بسط تجر

. ۳. عرصۀ عقاید و کالم؛ ۲. عرصۀ علوم طبیعی و انسانی؛ ۱در چهار عرصه وارد است: ــــ  کرده

در عرصۀ علوم طبیعی معتقد است دین در مقام تعلیم علوم  سروش رصۀ اخالق.. ع۴عرصۀ فقه؛ 

 ـ  یک از ما طبیعی و تجربی نبوده است و هیچ
ً
  حقا

ً
به ما فیزیک  انتظار نداریم پیامبرـ  و انصافا

ه ای روایات، اشاراتی بیا شیمی یا نجوم یا طب یا هندسه یا جبر و آنالیز بیاموزد و اگر هم در پاره

ــت؛ یعنی این امور، جز  بالعرض اس
ً
ــده، کامال ــتند و  ,این قبیل از موارد ش امور گوهری دین نیس

هم تعلیم چنین  فقدان این قبیل موارد هم موجب نقصـان دین نیسـت و رسـالت اصــلی پیامبر

عارض که تاست  از آن جمله این کهعلومی نبوده است. رسیدن به این نتیجه، برکات فراوانی دارد 

  دارد.می میان علم و دین را بر

 
ً
  .صرف ادعاست و دلیلی بر آن اقامه نشده است سروش این سخن اوال

 
ً
ک به  ثانیا  مث؛ یعنی ثبات کندتواند نقیض ادعای او را انقلی می ادلهرقیب وی با تمســّ

ً
ممکن ال

ادعا کند که دین موظف به  ،است قیقرآن جامع جمیع علوم و حقابا استناد به اینکه اسـت شخصی 
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 ق را دارد و از ضــعف ماســت که تایپرداختن به علوم طبیعی نیز اســت و متن دینی قابلیت همۀ حقا

  ایم این علوم را از قرآن استخراج کنیم.کنون نتوانسته

 
ً
 روشســباز هم ســخن  حتی اگر ما از دین در عرصــۀ علوم تجربی انتظاری نداشــته باشــیم، ثالثا

رح شناسی و پزشکی مطشـناسی، کیهانکند که آنچه در نصـوص دینی ما در باب طبیعتثابت نمی

  بیت و اهل بسا پیامبر ای و از دایرۀ رسالت خارج است؛ زیرا چهشـده، بالعرض و حاشیه
ً
مثال

  اند به وسیلۀ این علوم به اعجاز علمی قرآن بپردازند.در صدد بوده

 
ً
به  تواننددینی و دستاورد علمی می هنگام مشاهدۀ تعارض بین آموزۀ سـروشکسـانی مانند  رابعا

گیری بر دین، آموزۀ دینی را فرضــیـۀ علمی قرار دهنـد و دربـارۀ آن به تحقیقات تجربی جـای خرده

ند. دانشـمندان امروز گاهی برای سـاختن یک فرضــیه، مبالغ بسیار بپردازند و نتایج آن را منتشـر کن

ر ها به صورت رایگان در اختیادر دین، بعضی از این فرضیه که حالی درکنند، سـنگینی را هزینه می

  .نداردروش عقلی و تجربی در علوم طبیعی  پذیرشمنافاتی با  مرما قرار داده شده است. این ا

 
ً
کنند علوم زاییدۀ استقرا و تجربه است. این سخن نزد فیلسوفان ا میها ادعپوزیتویسـت خامسـا

ول توجه نداشته باشد. همۀ فیلسوفان قب این مطلببه  سروشهیچ اعتباری ندارد و بسـیار بعید است 

ــ  دارند که همۀ علوم ــ  چه تجربی، چه طبیعی و چه انسانیـ مبتنی بر مبانی متافیزیکی هستند و آن ـ

ــامبانی، در جهت ــالم مبانی متافیزیکی س ــزایی دارند. ما بر این باوریم که اس زی این علوم نقش بس

هستیم؛  دینی کند و بر این اساس، معتقد به علم دینی و غیرعلوم انسـانی و علوم طبیعی را تأمین می

  بنابراین دین در تولید علوم طبیعی، انسانی و تجربی نقش دارد.

ها حداکثری است و یمی از حضور دین در این عرصهبخش عظ سـروشخالف نظر  به نظر ما بر

 بلکه ،عرضی نیستنیز ها ی از آن، حداقلی اسـت و حضـور حداقلی دین در این عرصهاندکبخش 

به عبارت دیگر رویکرد دینی فقط در عرصــۀ عبادات و  ن اســت.اذاتی و برای تقویـت ایمان متدین

 زنی، سـیاسات، اجتماعیات و امور دیگر بلکه در معامالت ،مسـائل مربوط به خداشـناسـی نیسـت

  وجود دارد.

هـای متعـددی دربارۀ هنر دینی، تکنولوژی دینی، علم دینی و امور دیگر هـا کتـابغربی امروز

ــروشاما  ؛زنندها و حقایق دنیای مدرن پیوند مینویســند و دین را با همۀ پدیدهمی ــخنان  س هنوز س

کند و مدعی اسـت ما نباید از دین انتظار داشـته باشــیم به این نیازها پاسخ قرن نوزدهم را تکرار می
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اند در اینجا گرفتار یک مغالطۀ مخفی شـده اسـت. او و اشخاصی مانند او گمان کرده سـروشدهد. 

تکنولوژی و امور دیگر  هـای مختلف علمی، صــنعتی،دین بـه عرصـــه«شــود هر کجـا گفتـه می

 که یحال درها از متون دینی قابل استخراج است، که پاسـخ این پرسشبه این معناسـت » پردازدمی

توان با نفی یک معنا و نمی ، گفتار هفتم)۱۳۹۸خسروپناه،  :ک.(ر علم دینی معنای دیگری نیز دارد

  از علم دینی، دیگر معانی را هم نفی کرد.

 
ً
 است دین اسالمدهد و معتقد حکم علوم تجربی را به علوم انسـانی نسبت می سـروش سـادسـا

حداقلی است. او در  نیز، در حوزۀ علوم انسانی حداقلی اسـتعلوم تجربی  در حوزۀ طور که همان

 » جمع العلوم فی علٍم واحد«اینجا مرتکب مغالطۀ 
ً
ــانی را کامال ــت؛ زیرا علوم متعدد انس ــده اس ش

 یر، شــاخ و برگ غعلوم انســانی عالوه بر شــاخ و برگ تجربیامروز بـاید از یکدیگر تفکیک کرد. 

  نیزتجربی 
ً
قسیم که به اقتصاد خرد و کالن ت» اقتصاد تجربی«، عالوه بر »علم اقتصاد«در  دارد؛ مثال

 هم وجود دارد که» مکتب اقتصاد«های اقتصادی است، شود و در صدد کشف روابط بین پدیدهمی

شناسی شناسی و جامعهتحت عنوان عقاید و ایدئولوژی اقتصـادی مطرح اسـت. همین امر در روان

  صادق است. نیز

  علم کالم و دین حداقلی .۲ـ  ۳ـ  ۲

 به نحو حداقلی سخن گفته است نیزمعتقد اسـت دین در عرصـۀ کالم  سـروش
ً
س ک هیچ ؛ مثال

تواند اثبات کند دین دربارۀ ذات و صفات خداوند حداکثری عمل کرده، بلکه عکس این مطلب نمی

 ؛هیچ چیز از علم خداوند پنهان نیست کند کهاین اعتقاد اشاره می به سروشتر است؛ بسـیار معقول

ارائه و  آنها را مالصـدرا گانۀ اندیشمندان کهبه نظرات هفت دربارۀ نحوۀ علم خداوند به این عالم،اما 

 نظریۀ هشتمی را انتخاب کرده
ً
دهد و توجه می )۲۳۷–۱۹۳، ص۶ج، ۱۹۸۱مالصدرا،  :ک.(ر نهایتا

 نظر  مالصدرارأی مختار  معتقد است
ً
  ست.نیدینی  ارتدکسلزوما

 
ً
کمال دین را نسبت  معتقد است سـروشگونه که  همان زیرا ؛ناتمام است سـروشی این ادعا اوال

دین  ناظر به غایت حقیقتنیز بودن دین در هر عرصه را حداقلی یا حداکثری، سنجیدباید به غایتش 

ی خبرکه  این مطلب هدایت و سـعادت بشـر است؛ بنابراین . غایت دینسـنجش قرار داد باید مورد

مسـائل دربارۀ خداشـناسـی و معادشـناسی وجود دارد که ربطی به سعادت بشر ندارند و دین هم به 
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  شود.بودن دین نمیآنها نپرداخته است، دلیل بر حداقلی

 
ً
ارادوکس متضمن پ »نگفته است دین آنچه دربارۀ خدا باید گفته شود،«که  سروشاین سخن  ثانیا

 گاه زیرا بعضــی از حقایق خداشــناســی قابل درک نیســتند، اما واقعیت دارند. محدود هیچ ؛اســت

ا ر حقایق مربوط به ذات و صفات خداوندالزمۀ اینکه دین همۀ  تواند کنه نامحدود را درک کند.نمی

  بیان کند، محدودشدن خداوند و خالف فرض است.

 
ً
زیرا هفت  ؛تواند ناقض دین حداکثری در عرصۀ کالم باشدنمی ،کرد بیان سـروشمثالی که  ثالثا

در این باب مطرح کرده، نظریات فلســفی اســت که فیلســوفان به وســیلۀ آنها  مالصــدراای که نظریه

اند کیفیت علم خداوند را با روش و تبیینی عقلی درک کنند و این امر، غیر از آن است که تالش کرده

 آیات و روایات، کیفیت علم الهی را بیان نکرده باشـند. 
ً
از علم الهی  امالصدر تبیین دلیل اینکه  اتفاقا

برای آن  سپس اش را از متن دینی گرفته ونظریه مالصدرااست که  ، آنتر از تبیین دیگران استجامع

د نمشخص ک دبای سروشاند. اما فیلسوفان دیگر این کار را نکردهتبیین فلسـفی نیز ارائه کرده است، 

ت آن را  چه پرسـشی در باب علم الهی وجود دارد که توان درک آن برای ما بوده است، اما قرآن و سنّ

  .اندبیان نکرده

  علم فقه و دین حداقلی .۲ـ  ۳ـ  ۳

وی اگر احکام در نظر فقه و انتظار ما از دین در عرصـۀ نقلی نیز حداقلی اسـت.  سـروشبه باور 

ل و ح جامعه برای ادارۀـ  های بهداشتی و مسائل اقتصادیاعم از عبادات، معامالت، توصیهـ  فقهی

اند و اگر احکام فقهی را اند، به نحو اقلی بیان شــدهی آمدهیمشــکالت اجتماعی و تنظیم امور دنیا

 اعمال عبادی و تکلیفی بدانیم، نقش آنها در مســائل اجتماعی نهصــرف
ً
تنها حداقلی بلکه صــفر  ا

 اجتماعی نیســتند
ً
حتی اگر احکام فقه را عبادی محض  ،خواهد شــد؛ یعنی احکام عبادی اصــال

 احکام بیرون نمی
ّ

رود و ندانیم و مسـائل اجتماعی دنیوی نیز بر آنها مترتب باشد، باز هم فقه از حد

ریزی و طراحی برای زندگی بسیار شود و این امر با برنامهر باید و نباید و حالل و حرام خالصه مید

  متفاوت است.

 
ً
فاضــل مقداد،  .ک:(ر پردازدکه به احکام افعال مکلفان می دانندمیدانشــی  را فقهـا فقـه اوال

ــده که به دنبال برنامه )؛۶، ص۱۴۰۳ ــاندادن یعنی در فقه ادعا نش ــت، بلکه فقط احکام به انس هاس
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ر بـــ  اعم از احکام تکلیفی، وضعی، اولیه، ثانویه، واقعی، ظاهری، فتوا و حکم حکومتیـــ  افعال

ـــروشعهـدۀ فقـه اســت.  بودن فقه را منتفی کند که مباحث و تواند نظریۀ حداکثریهنگامی می س

ین است که قابلیت غنای مسـائلی را مطرح سـازد که فقه از بیان حکم آنها عاجز باشـد. ادعای فقه ا

فانکسی نمی و حکمی را دارد
ّ
ــ  تواند حتی یک مثال از افعال مکل  ادیعب یا اجتماعی یافردی  خواهـ

ـــ  غیرعبادی یا رۀ ها در هر دوزیرا انســان ؛را ذکر کند که فقه توانایی بیان حکم آن را نداشــته باشــدـ

شـوند که هنوز کسـی پاسخ آنها را یهای جدیدی مواجه ممختلف با پرسـش یهازمانی و در مکان

  توان گفت هیچ علمی غنا ندارد.جاری است و نمی نیزاست. این امر در علوم دیگر  نداده

 
ً
دعای ، بلکه اریزی برای زندگی نیست و چنین ادعایی هم نداردتنهایی به دنبال برنامهبه فقه ثانیا

 قهف برنامۀ زندگی به ابزار مختلفی نیاز دارد که تأمین دین نگریســت. ریزی را باید با همۀغنای برنامه

 برنامۀ زندگی متدینان مسلمان
ً
ا متدینان متدینان و ی با برنامۀ زندگی غیر یکی از آن ابزار اسـت. یقینا

ها هم در نوع احکام، اخالق و عقایدی اســت که افراد در بـه ادیـان دیگر تفـاوت دارد. وجه تفاوت

در اینجا نیز گرفتار یک مغالطۀ جزءنگرانه است و از جزء انتظار کل را  روشس ؛ بنابرایناختیار دارند

 کتاب، ســنت، اجماع و عقل می؛ دارد
ِ

 تواندیعنی از فقـه انتظـار کل دین را دارد. دین با چهار منبع

ــت  .برنامۀ زندگی را تأمین کند ــکوالر قرار داردو عقالنیت ما دینی اس ما این ا ؛در برابر عقالنیت س

  نیت دینی، زاییدۀ عقل مستقل نظری و عملی و آیات و روایات است.عقال

  علم اخالق و دین حداقلی .۲ـ  ۳ـ  ۴

هایی که دربارۀ فضیلت و توان گفت همۀ آموزهاسـالم دارای احکام اخالقی فراوانی است و نمی

بودن برای اینکه بتواند ادعای حداقلی سروشرذیلت و سعادت و شقاوت وجود دارد، در دین نیستند. 

های . ارزش۱های اخالقی را به دو دســته تقســیم کرده اســت: نیز اثبات کند، ارزش این زمینه را در

های اخالقی در نسبت با بودن ارزشهای اخالقی خادم. خادم و مخدوم. ارزش۲اخالقی مخدوم؛ 

 یبرخجود دارد که برای زندگی هستند و قی وهای اخالارزش ایپارهشـوند؛ یعنی زندگی لحاظ می

 ،های مخدوم و به قسم اولارزش ،به قسم دوم های اخالقی هسـتند که زندگی برای آنهاست.ارزش

حقیقت این است که حجم زیادی از علم اخالق را  سـروشبه زعم شـود. های خادم گفته میارزش

بندی، های مخدوم است. با این تقسیمرزشدهند و درصد کمی از آن، اهای خادم تشکیل میارزش
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 :ک.(ر ها را تغییر دهیم و اخالق دیگری را مدّون کنیمبـا توجه به زندگی مدرنیته ناچاریم ارزشمـا 

  .)۹۹، ص۱۳۸۵سروش، 

 
ً
بین اخالق و آداب خلط کرده اسـت. آداب غیر از اخالق است. آداب با مقتضیات  سـروش اوال

 واَتقِسر  ال«فرماید: در این ارتباط می امیرالمؤمنین علیصـری هسـتند؛ کنند و عزمان تغییر پیدا می

امـا اخالق عبارت  ؛)۲۶۷، ص۲۰، ج۱۴۰۴الحـدیـد، ابی(ابن »آدابکم يعلکم والدَ أ [ال تکرهوا]

در  مطرح های اخالقِی ســازند. همۀ ارزشل که ملکات مثبت و منفی را مییل و رذایاســت از فضــا

؛ یعنی اگر هاسترساندن انسانسعادتهدف آنها بهو ـــ  نه خادمـــ  هستندهای مخدوم ارزش ،دین

به آن سـعادت ابدی که شارع برای  از این طریقت خارج شـویم و اخالق دیگری را جایگزین کنیم،

 مانند فقه، در اخالق نیزما . ۱نخواهیم رسید. البته نباید دو نکته را نادیده گرفت:  ،ما قرار داده است

 تای هسهایی که در اخالق پزشکی و حرفهمانند پرسشـ  شویمرو میروبه ایهل مستحدثبا مسائ

با توجه به اینکه  ســروش .۲ها پاســخ داد و اخالق را روزآمد کرد. و باید با اجتهاد به این پرســشـــ 

 تغییر پیدا می
ً
 ــ  کنداحکام اخالقی مرتبا

ً
ه اخالق شده کقایل ـ  شوددروغ گفتن جایز می گاهیمثال

ســروش،  :ک.، زیرا وقتی مقام عوض شــود، ادب مربوطه نیز عوض خواهد شــد (رمتغیر اســت

ر و با تغییاو توجـه نکرده کـه این تغییرات مربوط بـه تغییر موضــوع اســت  .)۱۰۰–۹۹، ص۱۳۸۵

 تغییر می نیزموضـوع حکم 
ً
ل برساند و تا او را به قت باشدکسی به دنبال نفس محترمی اگر یابد؛ مثال

نگفتن مقدم بر مهم، یعنی دروغ باید اهم، یعنی حفظ نفس محترم را ،گیردباز شــما ســراغ وی را 

 .گفتن حســن شــده اســتگفتن در چنین شــرایطی به این معنا نیســت که دروغدروغحکم به د. نیک

  پیداست که
ً
  کند.گرایی اخالقی را ثابت نمینسبی چنین امری اصال

 ث
ً
تقسـیم اخالق به خادم و مخدوم تقسـیم درسـتی نیست. در فلسفۀ اخالق دو نظریه مطرح  انیا

های اخالقی را به خادم و که ارزشـــ  سروشبندی تقسیممدارانه. . تکلیف۲گرایانه؛ . غایت۱است: 

گرایانه است. به نظر ما مبنای اخالق غایتبر اساس ـــ  )۹۷همان، ص .ک:(ر مخدوم تقسیم کرده

اگر بحث را روی حسن و قبح افعال . مدار را با یکدیگر جمع کردگرا و تکلیفتوان اخالق غایتیم

 .ودمدار خواهیم ب، غایتمدار هستیم و اگر بحث را روی حسن و قبح فاعلی ببریمتکلیف ببریم،
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  »های مختلف از دینقرائت«دیدگاه . ۲ـ  ۴

زاییدۀ هرمنوتیک فلســفی اســت. این دیدگاه همان بحث » های مختلف از دینقرائت«دیدگاه 

به آن  جا انهمو در  استقبض و بسـط تئوریک شریعت است که مبتنی بر بحث مبنای هرمنوتیکی 

  .شدخواهد اشاره 

  سروش شناختیمبنای معرفت. ۳

بض قاما مبانی او را از کتاب  ؛است صراحت بیان نکردهخود را به شناسیمعرفت مبانی سـروش

یعت یک شر شر و ب«و اشاراتی که در مقالۀ ـــ  شناسی دینی استکه دربارۀ معرفتـــ  و بسـط تئور

. از جملۀ آن توان به دست آورددر خصوص تعارض علم و دین دارد، می» طوطی و زنبور«و » بشیر

اســتراق ســمع شــیاطین و  ایی مانندهتوان به دیدگاه او دربارۀ تأویل و تمســک او به مثالمباحث می

و اعتقاد خاص وی که این موارد را  های آسمانی و مسئلۀ هفت آسمانشـدن آنها توسط شهابرانده

شود، اشاره کرد نمیقایل و دین  داند و مدخلیتی برای آنها در رسالت پیامبراز جنس عرضیات می

(همو،  راه دارد قرآن و علم پیامبرخطا در ) و این اعتقاد که ۲۴۴–۲۲۱، ص۱۳۷۳سروش،  :ک.(ر

ور اما به ط ؛آوریممی سروششناسی توضـیحات مختصـر را در قسـمت نقد مبنای معرفت .)]تابی[

کیک دربارۀ تف کانتواقع همان نظریۀ که در به نوعی نسبیت شدهقایل در مباحث خود،  سروشکلی 

  .)۱۵۷، ص۲، ج۱۳۷۰(کانت،  است» فنومن«از » نومن«

  شناسی سروشی معرفتنقد مبنا

که به صورت شفاهی مطرح گردیده یا » های مستقیمصراط«در مباحث بیرونی مقالۀ  سروش

یعتدر کتاب  یک شـر کند که رئالیست است و صدق را به معنای تصریح می قبض و بسـط تئور

ــتمطابقت با واقع می ــت واقعیتی هس ــروش،  داند و معتقد اس اما  )؛۳۴۱، ص۱۳۷۳(ر.ک: س

 واقعیتی هســت و معرفت«های رئالیســتی او فقط محدود اســت به اینکه الیه اینجاســت کهنکته 

ــادق یعنی معرفتی که مطابقت با واقع دارد زیرا در دیدگاه وی، معیاری وجود ندارد که با آن  ؛»ص
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 د؛اندشـناسـی چنین شخصی را رئالیست نمی. هیچ معرفتدرا فهمی صـدق یا کذب گزاره بتوان

 واقع و نفس زیرا رئالیسـت
ً
االمِر ورای کسی است که سه رکن رئالیسم را پذیرفته باشد، یعنی اوال

 معتقد باشـد فی
ً
 های ما مطابق با واقع هستند؛ ثالثالجمله معرفتذهن و معرفت را بپذیرد؛ ثانیا

ً
 ا

تصریح  سـروش. )۴۶–۳۵، ص۱۳۹۱(ر.ک: طباطبائی،  معیاری برای کشـف صـدق وجود دارد

ــانکند که معرمی های مختلف ها، آرای متعارض و فهمها و باطلای از حقها آمیزهفت دینی انس

داند و به این . او معرفت دینی را نسبی می)۵۰۴، ص۱۳۷۳متجدد متغیر اسـت (ر.ک: سروش، 

پذیرد. البته او در حوزۀ معرفت شـــناســـی در حوزۀ معرفت دینی را نمیترتیب رکن رکین معرفت

ت معلوم اسگیرد و گرایان قرار میدر جرگۀ نسبی رو وی؛ از ین قبول ندارد علمی نیز رکن سـوم را

  تواند قایل به وجود واقعیتی شود.گرا نمینسبیکه 

  سروش مبنای هرمنوتیکی. ۴

ـــروش ـــت:  س . ٢بودن متن دینی؛ . تـاریخی١دربـارۀ متون دینی دو ادعـا را مطرح کرده اس

ناختی شتواند در مبنای وحیشـناختی است و میمبنای متناولی بودن فهم ما از متن دینی. تاریخی

شــناختی نیز یکی از ارکان آن مطرح شــود؛ دومی ناظر به فهم و معرفت دینی اســت و مبنای زبان

ن هر یک شدبرای روشن اما ؛است؛ بنابراین مبنای هرمنوتیکی چیزی در عرض مباحث قبلی نیست

ــ  یشتری داردو آنچه در اینجا اهمیت ب از این دو بحث ــ  یعنی ادعای اولـ و در  به صورت جداگانهـ

قبض و تفصیل در را به این دو ادعایکی از  سروشپردازیم. می به آن سروشمبنای هرمنوتیکی  قالب

یعت یک شر   مطرح کرده است. بسط تجربۀ نبویو دیگری را در  بسط تئور

ـــروششــواهـدی که در کالم  او معتقد اســت همۀ  دهد کهچنین به دســت می ،وجود دارد س

در معرض خطاست. تفسیری رو  این ازهای انسانی از دین، تاریخی و های بشری و استنباطمعرفت

م تنها فه یعنی او معتقد است نه ؛یک رهیافت تاریخی اسـت ،دهدارائه می نیز که او از وحی و دین

محصول شرایط تاریخی خاّصی  نیزبشـر از دین محصـول شـرایط تاریخی است، بلکه وحی قرآنی 

ه و برآمده از ذهن پیامبر اســالم و همۀ یافتهای تاریخی معینی شــکل تر موقعیتاســت و در بســ

صــراحت ذکر های بشـری اسـت. او این مطلب را در جاهای مختلفی از مقاالت خود بهمحدودیت
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  ده است.آور» ۶رؤیای رسوالنۀ «های خود را در مقالۀ ای از دیدگاهو خالصه کرده

یعتدر  سـروش یک شـر معتقد اسـت به منظور دستیابی به معنای یک متن  قبض و بسـط تئور

ها و انتظارات مفسر متوسل شویم که اعم از علوم و فلسفه هستند. ادعای فرضصامت، باید به پیش

توان به صورت خالصه چنین بازگو کرد: متن دینی صامت است و مفّسر با افق معنایی را می سـروش

ــ ق و معلوماتی است که داردیق، عالیها، سالها، انتظارات، پرسشدانستهکه شامل پیشـــ  خود به  ـ

ــامت می ــیر متن ص ــواهد تاریخی پردازد و متن را معنا میتفس کند. او برای اثبات ادعای خود به ش

های مهصــرف نظر از اینکه ف ،گوید ما وقتی به تفســیر مفســران مراجعه کردیمکند و میاســتناد می

  های علمی زمان آنهاست؛فرضتفاسیرشان متأثر از پیش مفسران، درست یا غلط باشد،
ً
 عالمه مثال

ن با چنی اما گذشــتگان ،را بر اســاس هیئت بطلمیوســی معنا نکرد» ســماوات ســبع«طباطبائی 

  *.)۳۴۷و  ۲۰۱ص، ص۱۳۷۳سروش،  :ک.(ر معنا کردند فرضیپیش

  سروش مبنای هرمنوتیکی نقد

 او 
ً
ه های میانزیرا بسیاری از اندیشمندان سده ؛نیست ایسخن بدیع و تازه سروش سـخن ال

ـــروشانـد. نیز بـه آن اشـــاره کرده یش هم از هرمنوتیــک  س ـ  گـادامربرای اثبـات ادعـای خو

یعتاستفاده کرده و هم از ـــ  مندی وحی و پیدایش وحیتاریخ یک شر هره ب قبض و بسط تئور

ر و فهمنده با ها صامت، متن دینی و پدیدهگادامرفی . در هرمنوتیک فلسبرده اسـت اند و مفسِّ

ـ  قیق و عالیها، سالها، انتظارات، پرسشدانستهاعم از پیشـ  های متنوعی که داردفرضپیش

را فقط در تفســیر و فهم متون دینی به کار  گادامرهرمنوتیک  ســروشپردازد. به تفســیر متن می

د یعنی حقیقتی مانن ؛ای چون وحی مورد اســـتفاده قرار داددیدهبلکه حتی در تحقق پ ،نگرفت

ی وگو و خصلتی دیالوگمحیط پیرامونی اوست؛ یعنی گفت پیغمبر اسـت، زاییدۀ وحی که زادۀ

ـــروششـــود. کند و پس از آن، وحی تولید میمیـان پیغمبر و محیط تحقق پیدا می در کنار  س

گران در شمار گروهی اندک از اصالح محمد ارکون و نصر حامد ابوزیداندیشمندان دیگری چون 

                                                      
(ر.ک:  کرده استرا در ده رکن تبیین  شریعت بحث قبض و بسط کالم جدید با رویکرد اسـالمی نگارنده در کتاب *

 ).۱۷۶–۱۵۵، ص۱۳۹۵خسروپناه، 
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  *رادیکالی است که مدافع رهیافتی تاریخی به قرآن هستند.

 
ً
ـــروشاگر  ثـانیـا بدان دلیل اســت که نگاهی  ،داندمی قرآن را زادۀ حیـات تاریخی پیامبر س

اد دو نشــان می کردمند به وحی دارد. اگر او با ضــرورت منطقی، نیاز بشــر به دین را اثبات میتاریخ

شد. البته خداوند به چنین سخنی نمیقایل گاه  شود، هیچسـعادت انسـان با ارسـال وحی میسر می

 از زمینهحکیمی که وحی را بر اسـاس ضـرورت منطقی نازل می
ً
های تاریخی صــحیح کند، مطمئنا

  گیرد.برای هدایت بشر بهره می

 
ً
ها به رضفند. پیشدایل میتفسیر متن صامت دخدر را ها فرضپیش سروشاشاره شد که  ثالثا

های استفهامی؛ فرض. پیش۲های ابزاری یا استخراجی؛ فرض. پیش۱شوند: سه دسته تقسیم می

هر متن که  های ابزاری همان قواعِد منطقی فهم هســـتندفرضپیش های تحمیلی.فرض. پیش۳

های استفهامی فرضپیش دی نیاز دارد.به چنین قواعــــ  دینی خواه دینی و خواه غیرــــ  نوشتاری

 شودمی یا حوادث خارج از متن در ذهن تولید های مطابقیهایی است که با کشف مدلولپرسش

. خواهد شدهای التزامی آن کشــف تری از متن و مدلولهای عمیقالیه ،ها به متنآنعرضـۀ  که با

از پیش دارد و بدون توجه به  آنها را شـــخص ای اســـت کهرأی و عقیده های تحمیلیفرضپیش

ــتفهامی، ــتخراجی و اس ــیر به رأی بر متن تحمیل می آنها را قواعد ابزاری و اس کند و مرتکب تفس

های فرضهســتند؛ پیش ها راهبر و برخی از آنها راهزنفرضبرخی پیشخالصــه اینکه شــود. می

 سروش شوند.ن فهم میدارشدهای راهزن باعث خدشـهفرضاما پیش ؛راهبر، معیار فهم هسـتند

اینکه نحوۀ اســتفادۀ آنها در آیا همۀ آنها در تفســیر متون دخالت دارند یا  کند کهمشــخص نمی

  تفسیر متون متفاوت است.

 
ً
ــروش رابعا ــتفاده می س  وردآکند و چند مثال میبرای اثبات تحول در معرفت دینی از اســتقرا اس

ناقص است  یها از نوع استقراکه همۀ آن مثال در حالی ؛)۲۷۶–۲۷۵، ص۱۳۷۳سـروش،  .ک:(ر

وه بر عال داند.را مفید یقین و اثبات نمی نیز استقرا سروشویژه اینکه ؛ بهو مفید یقین و اثبات نیسـت

ــی در جهت ابطال این مدعا اینکه نمونه ــورتهای نقض ــروش. ادعای وجود داردفراوان  نیز به ص  س

 هر معرفت بشری بر هر معرفت دینی«است؛ یعنی معتقد است  موجبۀ کلیه به نحو مسّور به سوَرین

                                                      
ــنایی با دیدگاه * ــر حامد ابوزید، ر.ک:برای آش ــنایی با دیدگاه۱۳۹۳و  ۱۳۸۰ابوزید،  های نص های محمد / برای آش

 .۲۰۰۵تا] و ، [بی۱۹۹۶، ۲۰۰۱ارکون، ر.ک: ارکون، 
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زیرا بســیاری از معارف بشــری وجود دارد که بر معارف  ؛گونه نیســت این که حالی در، »تأثیر دارد

 بسـیاری از مفسران با اینکه در زمانی میدینی تأثیر نمی
ً
طلمیوسی اند که هیئت بزیستهگذارند؛ مثال

ــهور بوده ــت مش ــناخ اس ــتهو ش ــیر از ت کاملی نیز از این هیئت داش  عبارتاند، در زمان ارائۀ تفس

ْبع« َماَوات السـَّ اند یا در ای از هیئت بطلمیوسی نکردههیچ اسـتفاده )۸۶ :مؤمنون /۴۴ :سـراءا( »السـَّ

َماَوات السَّْبع«زمان کنونی که هیئت بطلمیوس باطل شـده است، بعضی از مفسران  ا بر مبنای ر» السـَّ

 های علمی در نحوۀ تفسیر آیات تأثیر داشته باشد، گاهیاند؛ بنابراین اگر گزارهیئت تفسـیر کردهآن ه

داند و آن را را مفید یقین نمی استقرا سـروش از سوی دیگر ؛و بر بعضـی از آیات تأثیر گذاشـته است

رایی، گابطال یک از علوم جدید طبق روش اســتقرا و مبنای داند؛ بنابراین هیچپـذیر میفقط ابطـال

ــ  کاشف از واقع ــ  که هستچنانآنـ را خطا در قرآن  تواند ادعای پیامبرنمی سروشنیست. پس ـ

  خطا کرده باشد.در آن زمینه علم  ممکن استزیرا  ؛بداند

  سروش شناختیمبنای زبان. ۵

یعتهای از جمله در کتابــــ  سروشآنچه از مجموعه سخنان  یک شر ، قبض و بسط تئور

بۀ نبویبســط  ـــ  های مربوط به وحیو مقاالت و مصــاحبه تجر شــناختی وحی در مقولۀ زبانـ

شناختی قرآن را معنادار زبان تصوری و مفهوم او گونه که این است که همان ،شوداسـتفاده می

اما وی معناداری را از سنخ شناختاری زبان  ؛دانددار میمعنانیز ای قرآن را زبان گزاره ،داندمی

های عمدۀ آن معتقد نیست، بلکه همانند بودن زبان قرآن در بخشیعنی به شناختاری ؛داندنمی

 وقتی 
ً
فیلســوفان تحلیل زبانی، کارکردهای دیگری برای زبان قایل اســت. او معتقد اســت مثال

ید، در مقام بیان واقع و می های طبیعی ســـخنو ســـایر پدیده »ارض«، »ســـماء«قرآن از  گو

 بیان کند، بلکه پیامبر هســـتکه چنانخواهـد واقع خارجی را آناالمر نیســـت و نمینفس

 شسرو از آنجا که  بنابراین .دهداعتقادات خود را که با اعتقادات قوم مطابقت دارد، گزارش می

 نمایزبان واقع تواندنمی قرآن زبان داند،میبه اندازۀ دانش قومش و خطاپذیر  را دانش پیامبر

در دو  بحث زبان قرآن البته .نمای غیر مطابق با واقع استبلکه زبان واقع باشد،مطابق با واقع 

  ها مطرح است:حوزۀ مفردات و گزاره
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  و نقد دیدگاه سروشحوزۀ مفردات  زبان قرآن در. ۵ـ  ۱

شود یعنی این پرسش مطرح می هاست؛شود، مقصود از واژهآنچه در حوزۀ مفردات بررسی می

، مدلول »ارض«و  »قمر«، »انســان«، »آب«هایی مانند کاربردن واژهآیا شــارع مقدس هنگام به«که 

همچنین در حوزۀ مفردات در باب صفات  »نظر داشته است یا مدلول علمی آنها را؟ عرفی آنها را مد

زبان قرآن در حوزۀ مفردات، یکسان شـود. دیدگاه متفکران اسـالمی دربارۀ الهی مباحثی مطرح می

ـ  »قمر«و  »ارض«، »سماء«مانند ـ  صفتی و غیر الهی نیست. عمدۀ مفسران در بخش مفردات غیر

ــبحان این مفردات را با زبان عرف از آنجا که معتقدند  ــتند، خدای س عموم مردم مخاطب قرآن هس

و  یل معناشـناختی واژگان ندارندعام بیان کرده اسـت؛ بنابراین کشـفیات علوم جدید نقشــی در تحل

 احکام این واژه
ً
ها همۀ این نوع واژه بردنکاررو هنگام به این از ؛روندق به شــمار مییها و حقاصــرفا

نیز میان مفسران » عرفی«نه معانی علمی آنها. اصطالح  ،معانی عرفی آنها مقصـود اسـت ،در قرآن

  شیعه و سنی مشترک است.

ــفات خبری ــولیان، مختلفی  یآرا نیز دربارۀ ص ــاعره، معتزله، اص ــبهه، اش ــمه و مش ــوی مجس از س

ــوفان و عرفا  ــتفیلس ــده اس ــیاری از این واژه ســـبحانیالله آیتبه اعتقاد بنا  .مطرح ش ه ها هنگامی کبس

گیرند، اما هنگامی که در جمله قرار می ؛شــوند، معنای تشــبیهی دارندتنهایی و خارج از جمله مالحظه به

 هیچ کس دیقی آنها متفاوت میداللت تصــ
ً
ای به معنرا » االمارة فی ید األمیر«در جملۀ » ید«شــود؛ مثال

ــت« ــت، بلکه » ید«حال هیچ کس هم معنای  عین و در داندنمی» دس را در این جمله به تأویل نبرده اس

ــیاقیقرافهمد. به عبارت دیگر را به معنای احاطه و قدرت می» ید«بردن معنا، واژۀ بـدون تـأویل  نی در س

د، آنچه اهمیت دار ؛ بنابراینکندجمله قرار دارد که به ما در کشــف داللت تصــدیقی اســتعمالی کمک می

داللت تصدیقی الفاظ است تا مراد متکلم را از آن اصطیاد کنیم. بر این اساس صفات خبری نیاز به تشبیه 

  .)۸۷، ص۱، ج۱۳۸۱ سبحانی، :ک.ر( و تأویل ندارند

 نیاز به تشـبیه و تأویل ندار سـروش مفرداتی که
ً
از سوی  ؛دناز آنها تفسـیر تشـبیهی کرده، مطلقا

جزء صــفات » کالم. «را از یکدیگر جدا نکرده اســتخبری  صــفات خبری و صــفات غیر او دیگر

همچنین سـایر صـفات مشــترک بین انسـان و خداوند صـفات خبری نیســتند. هیچ  ؛خبری نیسـت

 اند که مرز صفت مشترک بین انسان و خدا، صفت خبری است.متکلمی و حتی مسیحیان هم نگفته
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که معنای آنها به وســیلۀ شــارع تغییر کرده، به همان معنایی که شــارع حمل » هصــال«الفاظی مانند 

عنای م هنگام درند؛ بنابراین گرداما بقیۀ الفاظ به معانی عرفی حمل می ،شوندکرده است، حمل می

 باید مفاهیم عرفی و بار معنایی آن واژه را در عصــر نزول ای از قرآنواژه
ً
کنیم؛ وجو جســت، حتما

 هنگامی که خداوند لفظ 
ً
برد، به همان معنایی است که عرف را در قرآن به کار می» نار«بنابراین مثال

اما قرآن برای آنکه عرف نپندارد که معنای مدلولی مطابقی با مصــداق معینی که در ذهن  ؛همدفمی

 یکسان است، توضیح می
ً
 کنددهد که مصداق آتش جهنم با مصداق آتش در دنیا فرق میدارد کامال

بنابراین میان آتش دنیا و آتش جهنم، تفاوت تشــکیکی وجود  *.)۱۰ :النســاء /۱۷۴ :البقره :ک.ر(

که معاد جسمانی  نیز مالصدرااما مفهوم و معنا همان مفهوم و معناست. بر همین اساس حتی  ؛دارد

ــم مادی نمی ــت ما پذیرد، به معنای قرآنی آن اصــرار و از تأویلرا با جس بردن اکراه دارد و معتقد اس

 .)۱۰–۵، ص۱۳۶۳ و ۲۷۴، ص۱۳۶۰: مالصــدرا، ک.(ر باید معنای حقیقی الفاظ را کشــف کنیم

ـــروشبنابراین بحث   :ک.(ر اندکه معتقد اســت مفســران و فالســفه معنای الفاظ را تأویل برده س

  نیست. پذیرفتنی) ۱۳۸۶سروش، 

 و نقد دیدگاه سروش هاگزاره ۀزبان قرآن در حوز . ۵ـ  ۲

  توجه به چند نکته ضروری است: در این بخش

اینکه گونه اســت.  نیز همینالف) زبان یک نماد اجتماعی اســت نه فردی. اصــطالحات علمی 

ه است. اینک مطالبش حاکی از نقص وی در بیان اند،کند دیگران سخن او را نفهمیدهادعا می سروش

ای به دیگران فهماند، محل هاما اینکه نتوان آن را با شــیو ؛واژۀ جدیدی جعل شــود، اشــکال ندارد

  اشکال است.

رود که آن زبان را بفهمند؛ ی به کار میاز آنجـا کـه زبان امری اجتماعی اســـت، برای گروه

گاه نباید زبان شارع مقدس را به لحاظ مدلول مطابقی، به معنای عصر بعد از شارع  بنابراین هیچ

کند. البته مدلول بودنش خارج میخطاست و زبان را از نهاد اجتماعی امر، امریتفسیر کنیم. این 

های التزامی آن فراتر از فهم مردم آن باشد که مدلول هایی التزامی داشـتهتواند مدلولمطابقی می

                                                      
 ).۲۸۰، ص۸، ج۱۴۰۳مجلسی،  :ک.ر ،در روایات متعددی نیز این امر آمده است (برای نمونه *
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ا های التزامی آن رای سخن گوید که مدلولعصـر باشـد؛ یعنی اشکالی ندارد که متکلمی به گونه

 زیرا بحث ؛صدد اقامۀ برهان عقلی برآمد توان درهای متعّمق بعدی بفهمند. در اینجا نمیانسان

ـ  کاربردن زبان توسط عقالتوان به آن تمسـک کرد، نحوۀ بهزبان بحثی اعتباری اسـت و آنچه می

  است.ـ  بما هم عقال

ــارع مقدس هدایت ــت. علما بر این امر اجماع دارند و ب) هدف ش نیز آن را  ســـروشگری اس

هادی  .پذیر نیست زبان قرآن کارکرد شناختاری نداشته باشدپذیرفته است. با پذیرش این امر امکان

یرا با این ز ؛تواند با زبان سمبلیک و نمادین سخن گویدنمی ،را به مقصـد برساند برای اینکه مهتدی

 باید قرینهزبان هادی شـود. اگر هم گری تأمین نمیروش، هدایت
ً
ی ادر جایی سمبلیک باشد، حتما

عقلی ی یا یاثبات کند؛ قرینه نیز باید عقال بودن یا نبودن آن راوجود داشته باشد تا آن قرینه، سمبلیک

به همان معنای دست بشری  )۱۰ :الفتح( »ِهمْ يدِ يُد ا�َِّ فـَْوَق أَ ي«در آیۀ » ید«مثال معنای  رایباشـد؛ ب

ســت اشــناختی یا قرینۀ زبان» خداوند جســم نیســت«بر اینکه  وجود داردقرینۀ عقلی  زیرا ؛یســتن

به معنای » ید« فهماند کهیا ســیاق جمله به ما می )۱۱ :الشــوری( »ءٌ يَس َكِمْثِلِه شـــَ يلَ «بر اینکه  مبنی

ای عمده بودن بخشکه متضمن سمبلیکـ  در زبان قرآن سروشبنابراین بیان  ؛تواند باشددست نمی

ــ  از قرآن است صحیح نیست و خالف روش عقالئی و عقلی است؛ زیرا خدای متعال با عرف عام ـ

  اری است.زبان شناخت ،گوید و زبان در عرف عامسخن می

ُ ُموَسى َتْكلِ «در آیۀ » تکلم«دانسـتن صـفت خبریج)  الرَّْحَمُن «مانند  )۱۶۴ :النساء( »ًمايوََكلََّم ا�َّ

َتَوى با خودش حرف  موسیزند و درنتیجه خدا حرف نمی«، به این دلیل که )۵ :طه( »َعَلى اْلَعْرِش اسـْ

ه وجود دارد ک الهی بلکه در این آیه، فاعلی ؛ندارد ۀ قابل دفاعیهیچ قرین سروشاز سوی » زده است

کســی به  که شــناختی اســتخالف عرف عام و قواعد زباننامعقول و دهد. مأموریت می موســیبه 

  خود مأموریت دهد.

ــ  شاعرهدف اصلی و غالب زیرا  ؛تشبیه وحی به شعر نیز خطاستد)  ــ  به معنای عامـ شعر  ازـ

ناختاری کارکرد زبان شعر شدر صدد است احساسات را برانگیزاند. بیشتر بلکه  نیسـت،انتقال معنا 

  ).۶۹ :(یس تواند باشدمانند شعر نمی حتوانیست؛ بنابراین وحی نه در منشأ صدور و نه در م

ام تفسیر سومی به ن .ی و گاهی موضوعی استتیبهای تفسـیری، گاهی تر) تفسـیر در روشـــه

ه تنها ، ن»ایمان«ای مانند ر این نوع تفسیر، در معنای کلمه. مفسـر دوجود داردای نیز تفسـیر شـبکه
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 ؛نجدسنیز می» اسالم«کند، بلکه آن را با کلمات دیگری مانند آیات دربردارندۀ ایمان را بررسی می

 آیۀ ـــ  سروش سـخنانآورند. ای معنایی را به وجود میای که معانی مختلف، شـبکهبه گونه
ً
که مثال

اب شود، خطآغاز می» قل«کند یا آیاتی را که با با خود معنا می موسیعنای تکلم النساء را به م ۱۶۴

  .داردنای همخوانی ی، موضوعی و شبکهتیببا سیاق تفسیر ترـ  داندبه نفس می

. همین امر کندتر از متن کمک فراوانی میشــنـاخت اوصــاف متکلم در فهم معانی عمیق) و

هیتشـود. یکی از اشکاالت آتر میدربارۀ قرآن به مراتب حسـاس
ّ
باط با در ارت سروشبه  سبحانی الل

افشانی نســبت به گرده دهد پیامبرکند که نشـان مینقل می عربیابناز  سـروشحدیثی اسـت که 

گاهی نداشته است. این اشکال به  را در قوس  پیامبرزیرا او  ؛نیز وارد است عربیابندرخت خرما آ

االولیاء و انسان کامل رسیده داند که در قوس صـعود به خاتممحّمدیه میل و حقیقت نزول، تعّین او

ت افشانی درخچنین شخصی یک مسئلۀ عرف آن زمان عرب دربارۀ گردهتصور کرد  تواننمی .است

  داند.و چیزی را به مردم بگوید که نمی خرما را نداند

 که شــارعچرا ؛وم و حقایق اســتکه قرآن طبق روایات، جامع همۀ عل معتقدیمما با همین تبیین 

ها به درصد و درجۀ درک مقدس و خدای سـبحان حکیم و عالم علی االطالق است. البته مخاطب

هیچ منافاتی وجود ندارد که گونه که اشـاره شد،  همانبرند. از آن حقایق بهره می ،و فهمی که دارند

 هایاین الفاظ محدود، داللت بر مدلولزیرا  ؛نهایت معنا باشدقرآن با این الفاظ محدود، حامل بی

های کند که این مدلولهای التزامی گوناگونی میکننـد و آنها داللت بر مدلولمطـابقی محـدود می

  نهایت ادامه داشته باشد و پیش رود.تواند تا بیالتزامی می

  گیرینتیجه

و نقد آنها بودیم. در این ارتباط چهار  سروشی شـناختما در این مقاله در پی معرفی مبانی وحی

. مبنای ۳شناختی؛ . مبنای معرفت۲شناختی؛ . مبنای دین۱مبنای وی مطرح شـد که عبارت بود از: 

او به دست آوردیم که چهار دیدگاه شناختی وی را از شناختی. مبنای دین. مبنای زبان۴هرمنوتیکی؛ 

های مختلف از . قرائت۴. دین حداقلی؛ ۳رضــی دین؛ . ذاتی و ع۲. تجربۀ دینی؛ ۱: ازاند عبارت

توان به این موارد اشــاره آنها میترین مهموارد شــد که از جمله  ســروشاشــکاالت متعددی به  دین.
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دن شرا برگزیده و همین امر باعث مبهمگویی های خود مسیر اجمالدر تبیین دیدگاه سروش. ۱کرد: 

. خلط میان مباحث ۳چند مورد دچار ضعف است؛ شـناسـی وی در . روش۲مطلب شـده اسـت؛ 

. بسیاری از اشکاالت وی به دلیل قیاس غلطی است که ۴شـود؛ های او دیده میمختلف در دیدگاه

در موارد بسیاری هم ادعاهایی را  سـروش. ۵او میان اسـالم با ادیان و فرق دیگر ترتیب داده اسـت؛ 

 بر سروش. ۶و وی نیز دلیل خود را بیان نکرده اسـت؛  ذکر کرده که دلیل موجهی بر آنها وجود ندارد

اره گرایی معرفتی اسـت. همچنین اشبودنش، گرفتار نوعی نسـبیخالف ادعایش مبنی بر رئالیسـت

مونی بهره اهای متنوع پیردارای یک گفتمان و منظومۀ فکری اســت که در آن، از دال ســروششــد که 

هایی الاشک .است مسنفی حکومت دینی و اعتقاد به سکوالری سروشگرفته شده است. دال مرکزی 

 ـ کنون مطرح کرده اســت تا دال مرکزی خود را به کرســی بنشــاند، ناظر به افعال الهی تا ســروشکه 

ــ  یعنی دین، وحی، امامت و نبوت اما وی هنوز هم با یک اشکال اساسی دیگر مواجه است  ؛استـ

رود اشکاالت بعدی خود را ناظر به این مسئله ه احتمال میو آن مسـئلۀ توحید در ربوبیت اسـت ک

 ،االطالقم علیی که عالِ یاین است که خدا ،روستاکنون با آن روبه سروشچالشـی که  د.نمطرح ک

 توحید در خالقیت و ربوبیت، چگونهبر اســاس  اســت،ربوبیت تکوینی و تشــریعی  دارای و حکیم

    ؟سازدخلق کند، اما آنها را به حال خود رها ممکن است انسان را با چنین خصوصیاتی 
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  و مآخذ منابع

، »وگوی اختصـاصـی کیان با ویلیام آلستونادراک خداوند: گفت«آلسـتون، ویلیام. پی؛  .۱

 .۱۳۷۸، دی و بهمن ۵۰، ش۹دورۀ  ؛ماهنامۀ کیان

ه؛ هالحدید، عبدالحمید بن هبابیابن .۲
ّ
ــرح نهجالل ، ۱چ، ۲۰؛ جالحدیدابیالبن هالبالغش

ه المرعشی النجفی، قم: مکتبة آیت
ّ
 ق.۱۴۰۴الل

؛ به کوشش هالل و آیات خدا، قرآن و آیندۀ اسالم حضرت محمدابوزید، نصر حامد؛  .۳

 .۱۳۹۳سزگین، ترجمۀ فریده فرنودفر؛ تهران: نشر علم، 

 .۱۳۸۰طرح نو،  :تهران ؛نیاترجمۀ مرتضی کریمی ؛معنای متنـــــ؛  .۴

 .م۱۹۹۶المرکز الثقافی العربی،  :بیروت ؛ینقد الخطاب الدینـــــ؛  .۵

دار الساقی،  :بیروت ؛ترجمه و اسهام هاشم صالح ؛االسالم، اروبا، الغرب ؛ارکون، محمد .۶

 .م۲۰۰۱

یخیةـــــ؛  .۷  .م۱۹۹۶، هالمنار :بیروت ؛ترجمه هاشم صالح ؛الفکر العربی االسالمی تار

المؤسسة  :الجزائر ؛ترجمه و تعلیق هاشم صالح ؛: نقد و اجتهادالفکر االسالمیــــــــ؛  .۸

 .]تابی[للکتاب،  هالوطنی

ترجمه و تعلیق هاشم  ؛القرآن من التفسیر الموروث الی تحلیل الخطاب الدینیـــــــــ؛  .۹

 .م۲۰۰۵، هالطلیع دار :بیروت ؛صالح

 .۱۳۵۸سروش،  :تهران، ۱چ ؛عرفان و فلسفه ؛استیس، والتر .۱۰

شناختی اندیشۀ عبدالکریم سروش شناختی و معرفتپیامدهای هسـتی« ؛روز، متینانجم .۱۱

 .۱۳۹۵، بهار و تابستان ۲ـ  ۱؛ شهای سیاسیآورد پژوهشره، »در زمینۀ قدرت سیاسی

ــون .۱۲ ــلطانی ؛ینیاعتقاد د عقل و دیگران؛ و ،، مایکلپترس  ؛ترجمه احمد نراقی و ابراهیم س

 .۱۳۷۶ طرح نو، :تهران، ۱چ

 .۱۳۷۷، طه :قم ؛عباس یزدانی وضیحترجمه و ت ؛تجربۀ دینی ؛پراودفوت، وین .۱۳
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ــین .۱۴ ــروپناه، عبدالحس ــفه و فقه علوم اجتماعی ؛خس ــت گفتار دربارۀ فلس  :قم، ۱چ ؛بیس

 .۱۳۹۸بوستان کتاب، 

 .۱۳۹۶مؤسسۀ بوستان کتاب،  :قم، ۱چ ؛جستاری در عرفان نظری و عملی ؛ـــــ .۱۵

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  :قم، ۴چ ؛کالم جدید با رویکرد اسالمی ـــــــــــــــ؛ .۱۶

 .۱۳۹۵ها، دفتر نشر معارف، دانشگاه

ــبحانی، جعفر .۱۷ ــن ؛س مرکز العالمی  :قم، ۳چ ؛و العقل ةااللهیات علی هدی الکتاب و الس

 .۱۳۸۱للدراسات االسالمی، 

 .۱۳۸۵مؤسسه فرهنگی صراط،  :تهران، ۵چ؛ بسط تجربۀ نبوی ؛سروش، عبدالکریم .۱۸

ه جعفر سبحانی، ، اولین پاسخ عبدالکریم سروش به آیت»بشیربشر و «ـــــ؛  .۱۹
ّ
 .۱۳۸۶الل

یسمـــــ؛  .۲۰  .۱۳۸۰مؤسسۀ فرهنگی صراط،  :تهران، ۱چ ؛سنت و سکوالر

 .۱۳۷۸، مؤسسۀ فرهنگی صراط :تهران ؛های مستقیمصراطـــــ؛  .۲۱

 .۱۳۹۳، مؤسسۀ فرهنگی صراط :تهران ؛تر از ایدئولوژیفربهـــــ؛  .۲۲

 .۲۸–۷، ص۱۳۸۷، خرداد ۹۸ش ؛بازتاب اندیشه، »زنبور طوطی و«ـــــ؛  .۲۳

یعتـــــ؛  .۲۴ یک شر  .۱۳۷۳مؤسسۀ فرهنگی صراط،  :تهران، ۳چ ؛قبض و بسط تئور

 .۱۳۸۶وگو با دکتر سروش دربارۀ قرآن، میشل هوبینک، ، گفت»کالم محمد«ـــــ؛  .۲۵

 .۱۳۹۲ ]،نابی[، »راوی رؤیاهای رسوالنه محمد«ـــــ؛ مجموعه مقاالت  .۲۶

 .]تابی، [هلند یو جهانیراد ینک خبرنگار بخش عربیشل هوبیبا مـــــ؛ مصاحبه  .۲۷

 ؛به کوشش سیدهادی خسروشاهی ؛رئالیسم ۀاصول فلسف ؛طباطبائی، سـیدمحمدحسین .۲۸

مؤسسۀ بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم)،  :قم، ۳چ

۱۳۹۱. 

ه  فـاضــل مقداد، مقداد .۲۹
ّ
یبن عبدالل

ّ
ــد القواعد الفقهی ؛الســیوری حل علی مذهب  هنض

ه مرعشی نجفی، کتابخانۀ آیت :قم، ۱چ ؛هاإلمامی
ّ
 ق.۱۴۰۳الل

: مرکز نشــر ، تهران۲ج ؛ترجمـۀ غالمعلی حـدادعـادل ؛تمهیـدات ؛کـانـت، ایمـانوئـل .۳۰

 .۱۳۷۰دانشگاهی، 

 ؛اکبر غفاری و محمد آخوندیعلی قیحقتح و یصحت ؛الکافی ؛بن یعقوب کلینی، محمد .۳۱
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 .ق۱۴۰۷، هدار الکتب اإلسالمی :تهران، ۴چ

 ق.۱۴۰۳دار احیاء التراث العربی،  :بیروت، ۲چ ؛بحار االنوار ؛ مجلسی، محمدباقر .۳۲

، ۳ط ؛هاألربع العقلیة سفاراأل  فی هالمتعالی الحکمة ؛صدرالدین محمد شیرازیمالصدرا،  .۳۳

 م.۱۹۸۱دار احیاء التراث،  :بیروت
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